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1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

1. 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын  

ХӨХБТХэлтэст байгууллагын ажлын тайланг тодорхой чиглэлүүдээр танилцуулга 

бэлтгэж танилцуулан ажлын чиглэл, зөвлөмжийг авлаа. Цаашид хамтран ажиллах 

арга хэмжээг тодруулж шийдвэрлүүлэхээр боллоо. 

2. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар 

шийдвэрлүүлэх тогтоолын төслийн танилцуулгыг хянаж Аймгийн засаг даргын 

тамгын газрын хууль зүйн хэлтэст хүргүүллээ.  

3. 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар Газрын дуудлага 

худалдаанаас 421,6 сая төгрөг, газрын суурь үний орлогоос  70,59 сая төгрөг нийт 

492,19 сая төгрөгийг орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлээд байна.  

4. Мөн Дархан сумын 2017 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний дагуу дөрөв дэхь удаагийн газрын дуудлага худалдаа, хоёр дахь 

удаагийн төсөл сонгон шалгаруулалтыг явуулахаар аймгийн Засаг даргын 2017 

оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/386 дугаар захирамжаар төсөл сонгон 

шалгаруулалтыг зарлаж, битүүмжилсэн материалыг 2017 оны 12 дугаар сарын 04-

ны өдрийн 08:30-17:30 цаг хүртэл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтын газарт хүлээн авахаар зар мэдээллийг албаны цахим хуудас болон 

албаны байранд байршуулаад байна.  

Төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах байршил  
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Мөн аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/387 дугаар 

захирамжийн дагуу Дархан сумын 8, 9, 15 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт газар 

эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулахаар захирамж 

гаргаад байна.  Дуудлага худалдаа 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 11:00 

цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд нээлттэй явагдана.  

Дуудлага худалдаа явуулах байршил 

 

5. Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/390, А/413 дугаар  газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай захирамжаар 25 иргэн, 2017 оны А/391 газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай шийдвэрээр гурван аж ахуй 

нэгж байгууллага, гурван иргэн, 2017 оны А/389 талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай  

захирамжаар хоёр нийт 33 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудтай газар эзэмших  

гэрээ байгуулж улсын бүртгэлд бүртгэжээ. Мөн барьцааны гэрээ 15 бүртгэсэн 

байна. 

Геодези, кадастрын чиглэлээр: 

1. Монгол Улсын иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад газар эзэмшүүлэх, 

ашиглуулах болон гадаадын иргэн, хуулийн этгээдэд газар ашиглуулах үйл 

ажиллагааны хүрээнд Дархан суманд газар эзэмшүүлэх гэрээ хийгдсэн 43 иргэн, 

аж ахуй нэгж байгууллагуудад газрын кадастрын зураг үйлдлээ. 

2. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан 

суманд иргэн эзэмшиж байсан болон шинээр хувиарлаж өгсөн газраа өмчилж 

авсан 18  иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын зургийг үйлдлээ.   

3. Дархан суманд иргэн өөрийн өмчилж авсан газраа бусдад худалдсан, 

бэлэглэсэн, хуваасан 32 иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын 

зургаар үйлчиллээ. 

Газрын төлбөрийн чиглэлээр: 

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар газрын төлбөрийн гүйцэтгэлийг сум 

тус бүрээр үзүүлбэл: 
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Сумдууд 
2017 он 1-6 сарын гүйцэтгэл 

Жилээр 1-3 сар 4-5 сар 6 сар Нийт Биелэлт 

Шарын 
гол 

58,000,000.00 31,298,942.83 3,416,402.60 166,298.00 34,881,643.43 60.14 

Хонгор 205,000,000.00 20,719,756.00 15,802,903.00 6,452,899.00 42,975,558.00 20.96 

Орхон 39,000,000.00 8,850,272.00 26,577,860.00 745,800.00 36,173,932.00 92.75 

Дархан 350,000,000.00 87,500,588.66 59,614,702.17 65,996,501.75 213,111,792.58 60.89 

НИЙТ 652,000,000.00 148,369,559.49 105,411,867.77 73,361,498.75 327,142,926.01 50.18 

Эхний хагас жилийн байдлаар Хонгор сумын газрын төлбөр ихээр тасалдаж 

байгаа бөгөөд газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу 

Хонгор суманд газрын тооцоо нийлэх ажлыг зохион байгууллаа.  

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын тооцоо нийлсэн аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудыг тайлагнавал: 

№ 

Тооцоо 
нийлсэн 
актын 
дугаар 

Тооцоо нийлсэн аж ахуйн 
нэгж байгууллагын нэр 

Нэгж 
талбарын 

тоо 

Ногдуулсан 
төлбөр 

Тодруулах 
шаардлагатай 

НТД 

1 46 Хонгор Өлзий 2 24,319.60   

2 45 Мобиком 11 3,429,629.00   

3 44 Жемнэт 2 1,672,500.00   

4 43 Буянт түрүү 3 123,300.00   

5 42 Дархан Ариун Ундрага 4 2,440,232.40   

6 41 Цэгцэрийн тал 3 512,790.88   

7 40 Хишигт арвин тал 2 254,760.00   

8 39 Дархан эрхэм 2 -   

9 38 Жаргал констракшн 3 1,574,878.16   

10 37 Дархан хариг 2 432,000.00   

11 36 Дархантооромт 4 625,621.60   

12 35 Бөхөнт 3 122,270.00   

13 34 Улаан ямаат 8 207,622.60   

14 33 Алтан хүнс 12 3,226,989.80   

15 32 Хатуу төмөр   9,497,212.70 10 

16 31 АЭГ 1 469,490.00   

17 30 АДДА 1 463,833.00   

18 29 Очир Ундраа 1 1,313,800.00   

19 28 Газар өгөөж 14 5,813,462.20   

20 27 Шүүдэрт царам 1 1,196,255.30   

21 26 Си Би Зи 1 -   

22 25 Соларповер 1 4,500,000.00   

23 24 Өглөгчийн хэрэм   5,368,199.68 3 

24 23 Ворлддейнти 1 1,066,670.00   

25 22 Түмэн буудай 14 6,356.20   

26 21 Газар хэвлий 3 2,152,867.00   

27 20 Төмөрлөгийн үйлдвэр 13 51,862,111.00   

   112 83,491,758.74 14,865,412.38 13 

     98,357,171.12 

Дээрх жагсаалтын дагуу Газрын төлбөр төлөх тухай Хонгор сумын Засаг даргын 

2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/1037 дугаартай албан бичгийг 

холбогдох байгууллагууд руу шуудангаар, цахим хаягаар газрын төлбөрийн 

тооцоо нийлсэн хуудсыг хүргүүлэн, биечлэн очиж тооцоо нийлсэн. 
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Газрын зөрчил, маргаан шийдвэрлэлтийн чиглэлээр: 

1. Дархан сумын 8 дугаар баг Дэвшилд “Өгөөж гурил” ХХК нь Дархан-1 

өртөөнөөс салаалж 477 метр урттай төмөр зам барих ажил эхлүүлсэн нь Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2009 оны 204 дүгээр тогтоолын  барилга байгууламжийн 

зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 

3.2, 3.2.1, 3.2.4 дэхь заалт, 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэхь заалт, Газрын тухай 

хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.3.2, 21.4.3, 21.5.3 дахь заалтуудыг тус тус 

зөрчиж иргэдийн гомдол дагуулж байсан тул хууль зөрчсөн ажлыг зогсоох арга 

хэмжээг авч ажиллалаа.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Дархан сумын 15-р баг Мангирт 4-р хэсэг 4-37 тоот хашааны газар иргэн 

Д.Бат-Эрдэний хүсэлтийн дагуу орц гарц хаасан тул газар дээр нь хяналтын 

хэмжилтийг гүйцэтгэж орц гарцын асуудлыг шийдвэрлэж өглөө.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Дархан сумын 7 дугаар багт байрлалтай “Дархан Зиг” ХХК-ний үерийн далан 

хаасан, явган хүний замыг хаасан зэрэг гомдолын дагуу газар дээр нь очиж үзэн, 

“Дархан тужийн нарс” ХХК-тай утсаар холбогдож иргэний гомдлын дагуу хашаагаа  
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сайжруулах, явган хүний зам тавих боломжоор хангаж өгөх талаар мэдэгдэж арга 

хэмжээг авч ажиллаа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тусгай захиалгат ажил: 

1. Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргааны газартай хамтран Дархан-Уул 

аймгийн Шарын гол сум, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумдын нутагт голын эргээс 

200м-ээс дотогш ашигт малтмал олборлож байгаа иргэн хуулийн этгээдийн үйл 

ажиллагааг шалгаж, ус ашиглах зөвшөөрөлгүй этгээдийн ашигт малтмал олборлох 

ажлыг зогсоолоо.                 

 

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр: 

1. 2017.10.20-ны өдрийн байдлаар Дархан суманд 56 иргэнд 4,6 га, Орхон 

суманд 103 иргэнд 7,43  га, Хонгор суманд 41 иргэнд 9,41  га, Шарын гол суманд 

33 иргэнд 2,41 га  газрыг өмчлүүлсэн байна.   
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2. Бусад аймаг сумын нутагт газар өмчлөх эрхээ эдлэхээр хүсэлт ирүүлсэн 14 

иргэнд  Дархан суманд газар өмчлөөгүй тодорхойлолтоор үйлчиллээ.  

3. Дархан сумын Засаг даргад Газрын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн  38.4 

дэхь заалт, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 31 дүгээр 

зүйлийн 31.1.1 дэхь заалтын дагуу Дархан суманд хамтран өмчлөх эрхээсээ 

татгалзах хүсэлт ирүүлсэн 21, эзэмшил газраа өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 32, газар 

эзэмших эрхээ шилжүүлэх хүсэлт гаргасан 6  иргэн  нийт 59  иргэний өргөдөл 

хүсэлтийг захирамж гаргуулахаар Дархан сумын Засаг даргад захирамжийн 

төслийг хүргүүллээ.   

Мэдээлэл, технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 7-н мэдээ мэдээллийг 

оруулж, мөн газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа болон газар эзэмшүүлэх төсөл 

сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах зар мэдээллүүдийг байршуулсан. Мөн 

байгууллагын сервер болон сүлжээний хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан.  

2. Байнгын ажиллагаатай суурин станцын интернэтийн хэвийн ажиллагааг 

хангах, хяналт тавих зорилгоор уулын станцад  Dell optiplex GX280 маркийн 

процессорыг байршуулан холбогдох тохиргоог хийж, сүлжээний хэвийн ажиллагааг 

хянаж байна. 

Хүний нөөцийн чиглэлээр: 

1. Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс зохион 

байгуулсан төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийг чадавхижуулах нэг өдрийн 

сургалтанд байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтнийг хамруулав.  

2. Байгууллагын даргын  хувийн хэргийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 

18 дугаар тогтоолын дагуу бүрдүүллээ. 

3. Зээлтэй төрийн албан хаагчдын судалгааг байгууллагын хэмжээнд салбар 

зөвлөлөөс ирсэн аргачлалын дагуу гаргалаа.  

Эрх бүхий албан тушаалтан чиглэлээр: 

1. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 

дахь хэсэгт заасны дагуу ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор, хуулийн дагуу Газрын удирдлагын хэлтсийн даргад томилогдохоор нэр 

дэвшсэн мэргэжилтний холбогдох хувийн хэрэг, материалыг бүрдүүлэн Авлигатай 

тэмцэх газарт хүргүүллээ.  
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Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

2017.09.21 - 2017.10.20 өдрийн хооронд ирсэн өргөдөл, албан бичгийн 

шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээллийг графикаар 

харуулбал: 

 

Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 10 дугаар сарын хурал 

одоогоор хийгдээгүй тул тус хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх өргөдлүүдийг 

хяналтанд авч, холбогдох мэргэжилтнүүд судлаж байна. 2017 оны 10 дугаар 

сарын байдлаар хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй.  

 

2017 оны 10 дугаар сард Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 

хүлээн авсан нийт хариутай албан бичгийн 67,6 хувийг шийдвэрлэсэн байгаа 

бөгөөд эдгээр шийдвэрлэсэн албан бичгүүд нь яаралтай болон лавлагаа хүссэн 

албан бичгүүд байна. Хяналтанд байгаа албан бичгүүдэд шийдвэрлэх хугацаа 

хараахан болоогүй шууд удирдах дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн санал,  
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мэдээлэл хүссэн бичиг болон хувийн байгууллагуудын газрын харилцааг 

зохицуулах талаар хүсэлт ирүүлсэн албан бичгүүд байна. Хугацаа хэтэрсэн албан 

бичиг байхгүй. 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

”Хот байгуулалтын тухай” хуулийн 23, 24-р зүйлийн хэрэгжилтэнд 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг хийх, хяналт тавих ажлын 

хүрээнд: 

1. Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт хүссэн “Вастсайз 

констракшн” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу бичиг баримттай танилцаж, үйл ажиллагааг 

судлан, дээд шатны байгууллагад тодорхойлов. 

2. Мөн хуванцар цонхны үйлдвэр эрхэлдэг “Манайх наран” ХХК, “Өргөө цонх” 

ХХК-ний аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаажуулалтанд 

хамруулахаар шаардлага, зөвлөгөө өгч ажиллав. 

3. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг  хангах, дэд бүтцийн хүртээмжийг бий 

болгох тухай“ БХБЯ-ны сайдын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд аймгийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах 

комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллах комиссын гишүүдийг танилцуулах сургалтыг 

Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын үндэсний холбоо, 

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны төлөөллүүдийг оролцуулан 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт зохион байгууллаа. 

 

Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын ажлын хүрээнд: 

1. Дараах барилга байгууламжид архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

боловсрууллаа. Үүнд:  

 Дархан сумын 12-р баг, 7-р хороололд Давж заалдах шатны есдүгээр 

шүүхийн тамгын газарт /Төрийн захиргааны байгууллагын албаны байр/ 
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 Дархан-Уул аймгийн Дархан сум ,8-р баг, Морин хуур цогцолборын хойд 

талд баригдах хотхон 

 Дархан сумын 7-р багт байрлалтай “Эма трейд” ХХК-ний үйлчилгээний 

зориулттай барилга  

 Морь хуур цогцолборын ард байрлах “Халнет” ХХК-ний шинээр төлөвлөгдөх 

хотхон 

 Дархан сумын 12-р баг, 7-р хороололд  Давж заалдах шатны есдүгээр 

шүүхийн тамгын газрын барилга /Төрийн захиргааны байгууллагын албаны 

байр/  

2. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар 2017 оны Дархан-Уул аймгийн 

хэмжээнд мод тарих өдөрлөгийг зохион байгуулах арга хэмжээнд мод тарих аж 

ахуй нэгжүүдэд газрын хуваарилалт хийж, байршлийг тодорхойлон оролцлоо. 

3. Мөн Дархан сумын 9 дүгээр багийн дундах Гэрэлтэй өрхийн эмнэлгийн 

ойролцоо мод тарих байршлийг гаргаж холбогдох байгууллагуудад байршлын 

зургийг хүргүүлсэн. 

4. Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Дархан-Уул аймгийн 

5, 6 дугаар багт байрлах ашиглалтын шаардлага хангахгүй 42, 43, 46, 47, 48, 49, 

50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 дугаар нийтийн зориулалттай орон сууцнуудыг 

дахин төлөвлөлтөнд оруулах талаар хэлэлцүүлгийг бэлтгэж байна.  

5. Төрийн өмчит байгууллагуудад газрын шинэчилсэн бүртгэлийн талаар 

мэдээлэл зөвлөгөө өгч, бүртгэлд хамрагдах тухай албан бичиг хүргүүлсэний 

үндсэн дээр бүртгэлийн материалыг бүрдүүлэн авч байна. 

Засгийн газрын 68 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын 

хүрээнд: 

1. “Хаш цамхаг” ХХК-ний барилга угсралтын техникийн бичиг баримттай 

танилцаж, барилга угсралтын чиглэлээр холбогдох заавар зөвлөгөө өгч 

ажиллалаа. 

2. Дархан-Уул аймгийн 7 дугаар багт зөвшөөрөлгүй баригдсан авто засварын 

барилгад арга хэмжээ авч, холбогдох эзэнд нь шаардах хуудас өгч, мэргэжлийн 

арга зүйгээр хангаж ажиллалаа.  

3. Дархан сумын 12 дугаар багт баригдах Капитал банкны оффисын барилга, 

Хонгор сум 1 дүгээр багт баригдаж байгаа Бөгсөрсөн шохойн үйлдвэрийн 

барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг холбогдох материалтай 

танилцсаны үндсэн дээр олголт хийв. 
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Засгийн газрын 69 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын 

хүрээнд: 

1. “Жинсийн орой” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Дархан-Уул аймаг, Дархан сум,   

5-р багт байршилтай концессийн гэрээгээр баригдсан 100 хүүхдийн ортой 25-р 

цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил нь 2016 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 

2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүртэл захиалагчийн техник хяналтыг хийж, 

ашиглалтад орсон тухай тодорхойлолтыг хүргүүлж ажилласан.  

2. Барилгын хөгжлийн төвийн захирал, Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтын газрын дарга нарын байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу 

хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг гаргаж, Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэв. 

3. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 5, 6 дугаар багийн үндсэн тосгоны 

барк байруудад Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн дүгнэлт 

гаргуулахаар хамтран ажиллах санал илгээсэн. 

Улс, орон нутаг болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжилттэй шинээр болон 

шинэчлэн боловсруулж буй хот байгуулалтын баримт бичигт санал өгөх, 

гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах ажлын хүрээнд: 

1. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5 дугаар багт байршилтай 1911004592 тоот 

улсын бүртгэлтэй, 2049961 регистрийн дугаартай “Хунт Улз” ХХК-ний хүсэлтийн 

дагуу барилгын үйл ажиллагааг судлан ажиллалаа.  

“Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх 

үлгэрчилсэн заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын 

хүрээнд: 

 Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд баяжилт хийгдлээ. 

Инженерийн хангамжийн техникийн нөхцлийн хэрэгцээт ачаалал 15-18 

дугаар  үлгэрчилсэн загвар мөрдөж ажиллах ажлын хүрээнд: 

1. “Дархан Дулааны Сүлжээ” ТӨХК-өөс техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 

иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад тодруулах хуудсаар үйлчиллээ.   

2. “Өгөөж гурил” ХХК-ний 71,6м цахилгааны кабелийн трассыг Дархан-Уул 

аймгийн мэдээллийн санд бүртгэн, кабелийн трассын мэдээллийг нэгтгэлээ. 

3. Дулаан хангамжийн төвлөрсөн системд хэрэглэгчийг холбох ажлын хүрээнд 

7 иргэн, хоёр аж ахуй нэгжийн техникийн нөхцөлийг тодруулан ажиллалаа. 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:    Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


